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RELACJE Z WYDARZEŃ
Warsztaty edukacyjne „Zakładanie działalności gospodarczej, prowadzenie
własnej firmy dzięki dofinansowaniu ze środków Unii Europejskiej”
W dniach 22-24 października 2013 roku, w Centrum Przedsiębiorczości Smolna, odbyły
się zorganizowane przez Punkt Informacji Europejskiej Europe Direct – Warszawa,
warsztaty edukacyjne pod tytułem: „Zakładanie działalności gospodarczej, prowadzenie
własnej firmy dzięki dofinansowaniu ze środków Unii Europejskiej”. Projekt był
współfinansowany ze środków Unii Europejskiej i skierowany zarówno do osób chcących
rozpocząć własną działalność gospodarczą, jak i doświadczonych przedsiębiorców. Więcej
informacji
Targi Pracy na Targówku 2013
Punkt Informacji Europejskiej Europe Direct – Warszawa uczestniczył w Targach Pracy na
Targówku, które odbyły się 21 listopada br., w godzinach 10.00-14.00 w Sali
Konferencyjnej Urzędu Dzielnicy Targówek m.st. Warszawy przy ul. Kondratowicza 20.
Więcej informacji
Gra miejska „Polska droga do Europy”
Gra miejska - „Polska droga do Europy” to jedno z licznych wydarzeń towarzyszących X
Międzynarodowemu Spotkaniu Studentów Programu ERASMUS skierowanemu do
studentów przebywających na stypendium w Polsce. Więcej informacji

CIEKAWOSTKI EUROPEJSKIE
Program prac Komisji Europejskiej na 2014 r. – priorytety to wzrost
gospodarczy i zatrudnienie
Plany Komisji Europejskiej na 2014 r. obejmują pobudzenie wzrostu gospodarczego,
zwiększenie stopy zatrudnienia i dążenie do szybszego przyjęcia wniosków legislacyjnych,
które oczekują w kolejce. W przyszłym roku zostanie przedstawionych około 29 inicjatyw,
z czego większość dotyczy przeglądu obowiązujących przepisów UE. Pozostałe inicjatywy
będą obejmować wprowadzenie zmian w takich dziedzinach, jak zasady pomocy państwa,
polityka przemysłowa czy dokończenie budowy jednolitego rynku. Więcej informacji
Rada Europejska reaguje na tragedię na Lampeduzie
W oświadczeniu wydanym na zakończenie październikowego szczytu Rady,
przewodniczący Barroso przedstawił wyniki dyskusji dotyczących dostępu do funduszy dla
małych i średnich przedsiębiorstw, sprawności regulacyjnej, umowy handlowej z Kanadą,

zbliżającego się szczytu Partnerstwa Wschodniego oraz kwestii imigracji i uchodźców.
Więcej informacji
Rysa na szklanym suficie
To historyczna chwila dla równości kobiet i mężczyzn w Europie – mówi
wiceprzewodnicząca KE Viviane Reding. Parlament Europejski właśnie poparł wniosek
legislacyjny Komisji Europejskiej w sprawie udziału kobiet w zarządach spółek. Ostatnie
dane potwierdzają, że dzięki inicjatywom KE w ostatnich trzech latach udział kobiet w
zarządach w całej UE systematycznie rośnie. Więcej informacji
Europejski semestr 2014
Największym wyzwaniem dla europejskiej gospodarki jest obecnie podtrzymanie
ożywienia gospodarczego - to najważniejsze przesłanie wynikające z tegorocznej analizy
wzrostu gospodarczego. Jej przyjęcie przez Komisję Europejską to jednocześnie początek
czwartego europejskiego semestru kształtowania polityki gospodarczej w środowisku, w
którym ponownie odnotowuje się wzrost, a państwa członkowskie stopniowo korygują
zakłócenia równowagi powstałe przed kryzysem. Więcej informacji
Erasmus + dla każdego!
Ponad 4 miliony osób – taką grupę ma objąć nowy unijny program Erasmus+, którego
celem jest podnoszenie umiejętności i zwiększanie szans na zatrudnienie. Stanowi on
połączenie wszystkich istniejących programów unijnych w obszarze kształcenia,
szkolenia, młodzieży i sportu. Jego budżet na lata 2014-2020 wyniesie prawie 15 mld
euro. Więcej informacji
Kreatywna Europa
„Kreatywna Europa" umożliwi tysiącom utalentowanych artystów dotarcie do nowej
publiczności – tak komisarz Androulla Vassilliou skomentowała przyjęcie przez Parlament
Europejskiego nowego programu wspierającego m.in. twórców kina, muzyki, literatury i
sztuk wizualnych. „Kreatywna Europa” opiera się na sukcesie programów „Kultura” i
MEDIA, dysponuje budżetem rzędu półtora miliarda euro. Więcej informacji
Europejskie? Smacznego!
Nawet 200 mln euro w ciągu najbliższych 7 lat zamierza wydać Unia Europejska na
promocję europejskiej żywności. KE właśnie przedstawiła projekt reformy polityki
informacyjnej i promocyjnej w tym zakresie. - Europejski sektor rolny i rolno-spożywczy
jest znany z jakości swoich produktów i przestrzegania norm niemających sobie równych
w świecie – przypomina komisarz Dacian Cioloș. Więcej informacji

INFORMACJE O AKTUALNIE TRWAJĄCYCH KONKURSACH
Nabór wniosków do projektu systemowego pn. "Kompleksowe formy
reintegracji społeczno-zawodowej"
Centrum Rozwoju Zasobów Ludzkich prowadzi nabór wniosków do przeprowadzenia
trzech pilotaży w ramach projektu systemowego "Kompleksowe formy reintegracji
społeczno-zawodowej w środowisku lokalnym": Pilotaż I Model Lokalnej Współpracy,
Pilotaż II Regionalne Platformy Współpracy oraz Pilotaż III System Certyfikacji Klubów
Integracji Społecznej. Więcej informacji
Wznowienie naboru wniosków o udzielenie pożyczki w ramach projektu
pilotażowego "Utworzenie i dokapitalizowanie Funduszu Pożyczkowego
Wspierania Innowacji"
Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości działając na podstawie rozporządzenia
Ministra Rozwoju Regionalnego w sprawie udzielania przez Polską Agencję Rozwoju

Przedsiębiorczości pomocy finansowej w ramach Programu Operacyjnego Innowacyjna
Gospodarka, 2007-2013 ogłasza wznowienie naboru wniosków o udzielenie pożyczki w
ramach Funduszu Pożyczkowego Wspierania Innowacji. Więcej informacji
Erasmus dla młodych przedsiębiorców - edycja V
Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości ogłasza nabór młodych przedsiębiorców do
europejskiego programu wymiany pn. Erasmus dla młodych przedsiębiorców - edycja V.
Więcej informacji
Fundusz dla Organizacji Pozarządowych - Obywatele dla Demokracji
Fundusz dla Organizacji Pozarządowych będzie miał na celu wzmocnienie rozwoju
społeczeństwa obywatelskiego oraz zwiększenie jego udziału w budowaniu
sprawiedliwości społecznej, demokracji i zrównoważonego rozwoju. Więcej informacji
Konkurs UE: Działanie przygotowawcze 'Your first EURES job'
Do 10 grudnia 2013 można składać wnioski o dofinansowanie w konkursie grantowym
Dyrekcji Generalnej Komisji Europejskiej ds. Zatrudnienia, Spraw Społecznych i
Włączenia Społecznego, dotyczącym działania przygotowawczego 'Your first EURES job'
(Twoja pierwsza praca z EURES-em). Więcej informacji
Międzynarodowe działania młodzieży we współpracy z Europejskimi Centrami
Młodzieży
Europejskie Centra Młodzieży (EYC) w Strasburgu i Budapeszcie umożliwiają młodzieży
uczestnictwo w budowaniu Europy. Są to miejsca, gdzie pozarządowe organizacje
młodzieżowe, sieci i inne struktury pozarządowe zaangażowane w pracę z młodzieżą
mogą przeprowadzać sesje studyjne lub innowacyjne oraz międzynarodowe lub
wielostronne projekty edukacyjne. Więcej informacji
Dziedzictwo kulturowe – MKiDN
Celem priorytetu jest ochrona i zachowanie materialnego dziedzictwa kulturowego,
konserwacja i rewaloryzacja zabytków, udostępnianie zabytków na cele publiczne oraz
inicjowanie cyfryzacji materialnych zasobów dziedzictwa kulturowego. Więcej informacji

WARSZTATY, KONKURSY, SZKOLENIA
Europejskie Wykłady Otwarte
Punkt Informacji Europejskiej Europe Direct – Warszawa ma przyjemność zaprosić
Państwa do udziału w bezpłatnych Europejskich Wykładach Otwartych dotyczących
tematyki europejskiej. Wykłady otwarte mają na celu zwiększenie wiedzy Warszawiaków
na temat procesu integracji Polski z Unią Europejską, w tym pozyskiwania środków z jej
budżetu. Spotkania odbywają się w każdy czwartek o godz. 12.00 w sali konferencyjnej
Centrum Przedsiębiorczości Smolna przy ul. Smolnej 4. Jednocześnie przypominamy, że
czwartkowe
spotkania
wymagają
wcześniejszej
rejestracji
pod
adresem:
wyklady_europejskie@um.warszawa.pl. Europejskie Wykłady Otwarte prowadzone są
przez Biuro Funduszy Europejskich i Rozwoju Gospodarczego Urzędu m.st. Warszawy
oraz Ośrodek Debaty Międzynarodowej MSZ. Więcej informacji
Projekt: praca dla młodych!
Co Unia Europejska proponuje młodym? Jakie są zawody przyszłości i dla kogo będzie w
Polsce praca? Co o tym wszystkim sądzą pracodawcy? O tym właśnie będzie mowa
podczas debaty "Projekt praca dla młodych". Odbędzie się ona w Łodzi w piątek 6
grudnia. Początek o godz. 9.30 na Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu
Łódzkiego. Do udziału w imprezie zapraszają: Komisja Europejska w Polsce, Gazeta
Wyborcza i Uniwersytet Łódzki. Więcej informacji

Ludzka twarz EFS – VII edycja!
Trwa VII edycja konkursu dla dziennikarzy Ludzka twarz Europejskiego Funduszu
Społecznego. Prace w formie reportażu można nadsyłać do 31 grudnia br. - będą one
oceniane w trzech kategoriach: Pióro, Mikrofon i Ekran. Laureaci otrzymają nagrody
pieniężne oraz zostaną zaproszeni do udziału w wizycie studyjnej w Brukseli.
Organizatorem konkursu jest Departament Wdrażania EFS w Ministerstwie Pracy i Polityki
Społecznej we współpracy z Przedstawicielstwem KE w Polsce. Więcej informacji
Konferencja Programu dla Europy Środkowej
Podczas spotkania zaplanowanego na 15 stycznia 2014 r. zostaną przedstawione
rezultaty osiągnięte przez polskich partnerów projektów i założenia Programu dla Europy
Środkowej na lata 2014-2020. Konferencja odbędzie się w Warszawie, w siedzibie
Ministerstwa Rozwoju Regionalnego przy ul. Wspólnej 2/4. Więcej informacji

OFERTY INSTYTUCJI I ORGANIZACJI POSZUKUJĄCYCH PARTNERÓW DO
PROJEKTÓW MIĘDZYNARODOWYCH
EUROPE DIRECT
Projekty międzynarodowe
Na stronie internetowej Punktu Informacji Europejskiej Europe Direct —Warszawa w
zakładce „Projekty partnerskie” mogą Państwo znaleźć zaproszenia instytucji
zagranicznych, poszukujących partnerów międzynarodowych, do wspólnej realizacji
projektów. W celu zasięgnięcia głębszej informacji o instytucjach poszukujących i
kontaktowych, prosimy o kontakt z Punktem Informacji Europejskiej Europe Direct Warszawa. Chętnie wspieramy także informacją osoby/instytucje planujące realizację
projektów międzynarodowych. Więcej informacji
EURODESK
Na rzecz jakości tłumaczeń - zaproszenie do współpracy
Dyrekcja Generalna Komisji Europejskiej ds. Tłumaczeń zaprasza uczelnie wyższe do
przyłączenia się do sieci "European Master's in Translation". Więcej informacji
Rezydencje dla artystów w Niemczech
Pact Zollverein - niemiecka instytucja wspierająca artystów, zaprasza do wzięcia udziału
w pięciomiesięcznych pobytach (rezydencjach) w Essen. Więcej informacji
O zdrowym żywieniu dzieci w szkołach - konferencje i warsztaty
Fundacja Banku Ochrony Środowiska i Fundacja Szkoła na widelcu zapraszają do udziału
w ogólnokrajowym projekcie szkoleniowym pt. "Szkolne smaki – Szkoły Dobrego
Żywienia". Więcej informacji
W świecie cyfrowym - dwudniowa konferencja w Olsztynie
Jak bezpiecznie korzystać z nowoczesnych technologii? Czy można nawiązać wirtualne
partnerstwo ze szkołą w innym kraju? Co internet oferuje obywatelom? Na te i inne
pytania odpowiedzą eksperci programu eTwinning. Więcej informacji
Jak realizować projekty społecze - warsztaty w Łowiczu
Fundacja Wspomagania Wsi zaprasza przedstawicieli organizacji wiejskich do udziału w
zajęciach z zakresu realizacji projektów społecznych i partnerstw. Więcej informacji

Seminaria europejskie w Warszawie
Interesuje Cię tematyka Unii Europejskiej? Weź udział w cyklu seminariów połączonych z
dyskusją i pogłębiaj swoją wiedzę. Więcej informacji
Przeciwko wykluczeniu młodzieży (PAJP I) - szkolenie w Konstancinie
Szukasz możliwości rozwoju dla siebie i swojej organizacji? Ważna jest dla Ciebie jakość
realizowanych działań? Weź udział w szkoleniu w ramach Pozaformalnej Akademii Jakości
Projektu. Więcej informacji

PROJEKTY REALIZOWANE PRZEZ M.ST. WARSZAWĘ
ONE BSR - branding i tożsamość Regionu Morza Bałtyckiego
Komisja Europejska przyznała 3 mln Euro dofinansowania z funduszy unijnych dla
projektu ONE BSR, współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju
Regionalnego, w ramach Programu Region Morza Bałtyckiego 2007-2013. Miasto st.
Warszawa będzie jednym z 18 partnerów projektu, uczestnicząc w realizacji zadań w
komponencie turystyka i marka Regionu Morza Bałtyckiego (BSR). Więcej informacji

